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 Wyższa wartość kredytów konsumpcyjnych i 

mieszkaniowych. Wartość kredytów konsumpcyjnych 

udzielonych w październiku wzrosła o 11,2 proc. wobec 

października ub.r., a mieszkaniowych o 16,3 proc. – wynika z 

informacji BIK. 

 Eurostat: W porównaniu z UE ceny energii 

elektrycznej w Polsce są bardzo wysokie. W pierwszej 

połowie 2017r. średnia cena w Polsce wynosiła 62,2 zł za 100 

kWh, podczas gdy w UE 20,4 euro. Kluczowe jest jednak 

odniesienie do siły nabywczej, które wyniosło 25,9 jednostek 

– jedno z najwyższych w Europie. 

 Wzrost cen najszybszy od 5 lat. Inflacja CPI rok do roku 

wyniosła w listopadzie aż 2,5 proc. W ujęciu miesięcznym 

odnotowano wzrost rzędu 0,5 proc. 

 PKB wyższe o 4,9 proc. r/r w trzecim kwartale. 

Najbardziej do tego stanu rzeczy przyczyniła się konsumpcja, 

choć duże znaczenie miał również eksport. 

 OZE z 11,3 proc. udziałem w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2016r. Był on niższy niż w latach 2013-

2015. Cel UE postawiony dla Polski na rok 2020 to 15 proc. 

  Wzrosły ceny węgla energetycznego i koksowego. 

Dane przedstawione przez Agencję Rozwoju Przemysłu i 

Towarową Giełdę Energii dotyczą października 2017. Ceny 

węgla dla energetyki zawodowej wzrosły o 1,25 proc., do 

208,75 PLN/t. Ceny wzorcowego węgla na krajowym rynku 

wyniosły 253,53 PLN/t. 

 Polski budżet centralny na plusie w październiku. 

Nadwyżka na koniec tego miesiąca to 2,7 mld zł. Na koniec 

roku deficyt planuje się na ponad 30 mld zł. 

 Zdaniem analityków w najbliższym czasie nie będzie 

znaczących zmian cen paliw. Nieznacznie potanieć może 

benzyna, ale decyzja OPEC o kontynuowaniu ograniczeń 

wydobycia sprawia, że nie można liczyć na niższe ceny paliw 

przed świętami. 

 Instytucje finansowe  

 BNP Paribas planuje przejąć Raiffeisen Bank Polska. 

W dalszym okresie możliwa jest również fuzja z BGŻ. Takie 

fuzje umożliwiłyby przeskoczenie ING Banku wśród 

największych instytucji finansowych w Polsce. 

 Alior Bank z nagrodą „Bank of the Year in Poland”. 

Wyróżnienie przyznaje magazyn “The Banker”. Alior Bank 

otrzymał nagrodę już po raz drugi, pierwszy raz udało się to 

bankowi w roku 2013. 

 ING nie wyklucza wejścia w Polsce w sektor 

bankowości internetowej. Specjalna grupa miałaby nazywać 

się ING Direct. Wprowadzenie usług ma zależeć od 

powszechności dostępu do Internetu. 

 

 Mapy ekonomiczne  

 
 

 
 

 

 Rynki finansowe  

 

 Zyski kolejowego przewoźnika PKP Cargo. Spółka 

opublikowała wyniki za III kwartał 2017 roku. 

Skonsolidowane przychody w kwartale: 1 192,9 mln zł (+9,4 

r/r), zysk netto 32,4 mln zł (wobec 5,99 mln zł straty w III kw. 

2016 r.). W ciągu 9 miesięcy PKP Cargo przewiozła o 9% 

więcej towarów niż analogicznym okresie 2016 r.  

 Autobusy Ursusa w Szczecinku. Spółka Ursus-Bus 

wygrała przetarg na dostarczenie do końca 2018 r. 10 nowych 

elektrycznych autobusów oraz sprzętu do ich ładowania i 

eksploatacji dla Szczecinka. Kwota kontraktu to 23,3 mln zł. 

Autobusy z Ursusa kursują już w Lublinie, a od 2018 r. 

również wejdą w skład warszawskiej komunikacji miejskiej. 

 Współpraca JSW z Indiami. Podczas indyjsko- 

polskiego forum gospodarczego w New Delhi spółka 



podpisała porozumienie z dwoma indyjskimi spółkami z 

sektora hutnictwa i wydobycia: Essar Steel i Jindal Steel and 

Power Limited. Firmy z Indii uzyskają doświadczenia z 

polskiej spółki, natomiast JSW zwiększy udział świadczonych 

usług dla przemysłu wydobywczego. 

 Famur otrzymał wsparcie i zielone światło od PFR. 

Famur i Polski Fundusz Rozwoju podpisały umowę na 

wspólne utworzenie spółki celowej Miner Equipment Finance. 

Ma ona wypożyczać kontrahentom sprzęt górniczy na 

zasadach leasingu. W wspólnego funduszu na realizację tego 

projektu to 300 mln zł. 

 Wyniki potentata rynku AGD. Amica opublikowała 

wyniki za III kwartał 2017 r. Skonsolidowane przychody 

705,2 mln zł (+8,5 r/r), zysk netto 22,2 mln zł (-36,2% r/r), a 

EBITDA 41,9mln zł (-27,6% r/r). Znaczny spadek zysków 

wyniku m.in. z kosztów przejęcia francuskiej spółki Sideme. 

 Cena ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku 

odnotowuje wzrost o 2,8%. Zapasy tego surowca w USA 

zmniejszyły się o ponad 3 mln baryłek. Producenci ropy na 

czwartkowym posiedzeniu w Wiedniu zdecydowali się 

wydłużyć politykę ograniczenia wydobycia tego surowca do 

końca 2018 roku. 

 Cena miedzi na London Metal Exchange pozostaje na 

stałym poziomie. Kosztuje 6760 USD za tonę (w 3-

miesięcznych dostawach). Spadki odnotowane zostały na 

giełdzie w Szanghaju zaliczając 0,7 % spadek. 

 Notowania złota zbliżyły się do poziomu 1300 

dolarów za uncję. Stanowi to największy poziom od połowy 

października. Jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to złoto uzyska 

najlepszy wynik od 2010 roku. 

 Umocnienie złotego, dolar pozostaje słaby, euro bez 

większych zmian. Ten tydzień dla złotego można uznać za 

udany, ponieważ nasza waluta w kulminacyjnym momencie 

osiągnęła na parze EUR/PLN wartość 4,18. Dolar w dalszym 

ciągu boryka się z niepewnością związaną z losami reformy 

podatkowej.   

   
 Spółka tygodnia  

 

CCC S.A.  jest największą detaliczną spółką obuwniczą w 

Europie Środkowej i największym producentem obuwia w 

Europie. Sprzedaż prowadzona jest w 16 krajach. 

Sieć sprzedaży CCC stanowią salony własne w Polsce, 

Czechach, Węgrzech, Niemczech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, 

Słowenii, Rosji, Bułgarii i Serbii oraz salony franczyzowe w 

Rumunii, Łotwie, Litwie, Estonii i Ukrainie. Spółka 

zadebiutowała na GPW w 2004 roku. Obecnie znajduje się 

wśród 20 największych spółek zaliczanych do indeksu 

WIG20. 

Wyniki za 2016 r. to: przychody ze sprzedaży: 3,2 mld zł, 

EBIT 373,4 mln zł, zysk netto 306,5 mln zł. Wskaźniki: 

cena/wartość księgowa (P/BV) 7,79, cena/przychody ze 

sprzedaży (P/S) 3,02, cena/zysk operacyjny (P/E) 25,78, 

zwrot z aktywów ROA 15,73%, zwrot z kapitału własnego 

ROE 28,21%. 

   
 Struktura sprzedaży płyt wiórowych według województw w 2016 r. (w %)  

   

 

 Największymi producentami arkuszy fornirowych i płyt 

wykonanych na bazie drewna w Polsce są: Swiss Krono, 

Kronospan Mielec, Pfleiderer Group. Łączne zyski netto firm 

wymienionych wcześniej wynoszą 633,2 mln zł a łączny zysk 

netto 50 największych firm wynosi 10 mld zł i jest to wzrost w 

stosunku do poprzedniego roku o 5,15%. Największa sprzedaż 

płyt wiórowych występuje w województwie zachodnio-

pomorskim i wynosi 19% oraz 18,6% w województwie 

wielkopolskim.  

 
 

 
 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 

PKB r/r 4,9% Q3 2017 

CPI 2,1% 2017.10 

Stopa bezrobocia 6,6% 2017.10 

Wynagrodzenie m. 4 574 zł 2017.10 

Produkcja 
przemysłowa 

12,3% 2017.10 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 
Od  

03.2015 
 

Stawki / Kursy walut  1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,00 

EUR/PLN 4,21 0,26 

USD/PLN 3,53 -0,14 

CHF/PLN 3,62 0.74 

EUR/USD 1,19 0,30 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  62 031 -0,66 

WIG 20  2 389 -0,78 

DAX 12 910 -0,95 

FTSE  7 316 -0,07 

DJI 24 067 -0,84 

SP500 2 612 -1,36 
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